
VURDERINGSGRUNNLAG FOR SEX OG POLITIKKS PARTITEST: 
AP’S SVAR PÅ SPØRSMÅL OM SRHR - STILT AV SEX OG POLITIKK 
 
1. Kor viktig er seksuell og reproduktiv helse og rettar (SRHR) som felt for å oppnå 
berekraftsmåla? Korleis vil ditt parti prioritere SRHR i norsk utanriks- og utviklingspolitikk i 
den kommande stortingsperioda, og kva konkrete forslag og mål ønskjer partiet å foreslå? 

Sikring av seksuell og reproduktiv helse er en viktig forutsetning for å nå bærekraftmålene,  spesielt 
målene nummer 3 og 5. Arbeiderpartiet har programfestet at vi vil være en global pådriver for kvinners 
rett til prevensjon og abort og videreføre satsningen på å redusere barnedødelighet og bedre 
mødrehelse. SRHR har og vil fortsatt stå høyt på vår utenriks- og utviklingspolitiske agenda.  For 
eksempel stilte lederen av utenrikskomiteen, Aps Anniken Huitfeldt så sent om i februar 2017 
spørsmål til utenriksministeren  om Norge ville øke støtten til arbeidets for kvinners seksuelle og 
reproduktive helse og rettigheter gjennom nye bevilgninger til blant annet FNs befolkningsfond. 

2. Abortrettar er under angrep verda over. I mange land sit kvinner fengsla på grunn av at dei 
har gjennomført ein abort. Jenter som har blitt utsett for voldtekt må bere fram eit barn sjølv 
om kroppen ikkje er utvikla til å takle det. Utrygge abortar medførar 47.000 dødsfall kvart 
einaste år. Trump-administrasjonen sin "Global gag rule", at organisasjonar som mottek 
bistand frå USA ikkje kan informere om eller jobbe for trygg og lovleg abort sjølv om dei bruker 
eigne midler svekker  arbeidet med å redusere svangerskapsrelatert dødelegheit, sjølvråderett 
over eigen kropp og å gjere abort til eit trygt og lovlig val. Korleis kan Norge i dagens kontekst 
bidra til arbeidet for  trygg og lovleg abort? Kva for ei rolle kan og bør Norge spele i dette 
arbeidet? 
 
Arbeiderpartiet er opptatt av at Norge skal spille en aktiv rolle i arbeidet for å sikre alle kvinner rett til 
abort. Vi vil særlig arbeide for at kvinner som blir utsatt for seksuell vold eller voldtekt sikres 
muligheten til aborttjenester og oppfølging, også i krigssoner. 
 
3. God seksualitetsundervisning kombinert med tilgong til prevensjon bidreg til å gi makt over 
eigen kropp, tryggleik til eigen seksualitet, hindrar spredning av infeksjonar og gir valfridom 
med tanke på graviditet og barn. 222 millioner kvinner og jenter verda over får ikkje dekka 
behovet sitt for moderne prevensjonsmiddel. Det neste året vil om lag 85 millionar bli 
uplanlagd gravid, og mange av desse må slutte i skulen på grunn av graviditeten. Korleis 
meiner ditt parti at seksualitetsundervisning og prevensjon bør inkluderast i norsk 
utviklingsarbeid? 
 
Seksualundervisning og kunnskap om og tilgang til, prevensjon er avgjørende for å sikre seksuell og 
reproduktiv helse. Hvorledes dette skal inkluderes i norsk utviklingsarbeid i de enkelte land må  
imidlertid tilpasses lokale forhold. Det er viktig at Norge tar initiativ og engasjerer seg i de 
internasjonale fora vi deltar i. 
 
4. Mange stader i verda risikerar ein sosial ekskludering og strafferettsleg forfølging på 
bakgrunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. I mange land er det for 
eksempel ulovleg å ha sex med ein av samme kjønn eller å informere om homoseksualitet. I 
store delar av verda fører ekskludering frå arbeidsmarknaden kombinert med dårleg tilgong til 
helsehjelp at mange transpersonar har få eller ingen andre inntektsmogelegheiter enn å selge 
sex. Korleis prioriterar ditt parti bistand og utanrikspolitisk arbeid spesifikt retta inn på 
personar som opplever marginalisering eller diskriminering på grunnlag av seksuell 
orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, og kva tiltak ser de for dykk? 
 



I Arbeiderpartiets program er det slått fast at vi vil at sårbare og marginaliserte grupper skal prioriteres 
ved å integrere tiltak for disse på alle områder innen utviklingspolitikken. Arbeiderpartiet vil  arbeide 
internasjonalt for å bekjempe diskriminering basert på seksuell legning. 

  

 


